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Siebelink Autoschade
meer dan 60 jaar topkwaliteit in 

Autoschadeherstel
Siebelink Autoschade is al ruim 60 jaar een begrip in de 

Achterhoek. Dankzij vakmanschap, service, betrouwbaarheid en 
ervaring, is het familiebedrijf uitgegroeid tot een modern, 
vooruitstrevend en universeel autoschadeherstelbedrijf!

Siebelink Autoschade maakt deel uit van Dago Autogroep 
met vestigingen in Doetinchem, Duiven, Ulft en Arnhem en 
is lid van de belangrijkste organisatie FOCWA van de 
schadeherstelbranche in Nederland.

Siebelink Autoschade is ISO gecertificeerd en heeft de 
Eurogarant erkenning. Dit staat voor hoogstaand technisch 
vakmanschap en profesionele betrouwbare dienstverlening.

Vlijtstraat 60, 7005 BN Doetinchem
Telefoon 0314-323036 - Fax 0314-364833 - 
www.pasiebelink.nl Bij te laat betalen, na 31 december, zijn de extra kosten:

Voor junioren en senioren resp.                € 2,00 en € 5,00
Voor botenhouders       € 10,00
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Voorzitter:
Ton van Aalst

Sikkeldreef 205, 7006 KW 
Doetinchem

Tel. 0314-330227 
e-mail: ton.van.aalst@upcmail.nl
2e Voorzitter: Willem Swaters

Tel. 0314-334305

Secretaris:
Gerhard Grob

Rietdekkersveld 46, 7031 DL Wehl
Tel. 0314-342807

e-mail: grob.gerhard@kpnplanet.nl
2e Secretaris: Vincent Wiedijk

Tel. 0314-333873

Penningmeester:
Jan Horst

Tel. 0314-333777
e-mail: j.horst2@kpnmail.nl

2e Penningmeester:  Nico Visser

Vispas 
Ledenadministratie:

Nico Visser Tel. 0314-341214
nvisser1@kpnplanet.nl 

Activiteitencommissie:
Cobie van Dooren
Tel. 0314-341649

Botenligplaatscommissie:
Commissaris: Henk Derksen

Tel. 0314-334427
h.derksen38@upcmail.nl
Uitvoering Botenligplaats:Uitvoering Botenligplaats:

Gerrie Hubers Tel. 0314-335057

Beheercommissie visstand 
en viswater: 

Willem Swaters Tel. 0314-334305 
Piet Klein Tel. 0314-333217 

of mob. 06-18984797

Contributie (2015)                  Aut.Incasso  Contant
T/m 13 jaar:T/m 13 jaar:
Juniorlidmaatschap   €   5,00 €   6,00
Incl. Jeugdvispas  € 12,00 € 13,00

14 t/m 17 jaar:14 t/m 17 jaar:
Junior-pluslid incl. Senioren Vispas € 22,50 € 24,50
Seniorenlidmaatschap 
incl. Senioren Vispas  € 32,00 € 34,00
Abonnement incl. korting
op 'Het Visblad'  €   7,30 €   7,30
Ligplaats boot (alleen voor leden) € 50,00 € 50,00

Afmelden lidmaatschap voor 1 oktober, gezien de nieuwe aanmaak v/d vispas!
Contributie voor het komend jaar voor 31 december voldoen!

Hof van Gent 17, 
7007 JS Doetinchem
Tel: 085-8770528
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Wedstrijdcommissie 
senioren:

Commissaris: Cobie van Dooren 
Tel. 0314-341649 

e-mail: j.dooren98@upcmail.nl 
Uitvoering wedstrijden:Uitvoering wedstrijden:

Henk Horst mob. 06-40268378
Harrie Nieling Tel. 0314-663574

Jos Dulos Tel. 0314-345205
Maarten Holterman 
mob. 06-23146295

Gert de Bruin en Johan Siebelink

Commissie junioren:
Erwin de Roode Tel. 0314-340787,
Vincent Wiedijk Tel. 0314-333873,

Ton Geurts, Gerben Boesveld, 
Marco Oosterink, René Breuer, 

Sander Vrielink, Rudie Watulingas, 
Co van Dooren, Willem Swaters en 

Milou Dulos.

Commissie juniorPlus
Jos Dulos Tel. 0314-345205

Maarten Holterman 
mob. 06-23146295

Kantinebeheer-Activiteiten:
Henk Supheert Tel. 0314-378959

Electra: Aart Reugebrink.jr.

Redactie clubblad:
Ton van Aalst - Vincent Wiedijk - 

Willem Swaters
Opmaak-illustratie's: Gerhard Grob.

Website: www.rietvoorn.nl
Beheerder: Gerhard Grob

Openingstijden clubgebouw:
Op maandag, dinsdag en woensdag

‘s-middags van 13.00 - 16.00 uur.
Tel. 0314-344651

De vereniging:
HSV De Rietvoorn Doetinchem

Stokhorstweg 4,
7006 GA Doetinchem

Tel. clubgebouw: 0314-344651
e-mail: hsvderietvoorn@kpnmail.nl
Bank : NL 76 ABNA 0936043954

BIC: ABNANL2A
Ingeschr. bij de K.v.K. nr. 40120146 

Koninklijk goedgekeurd 
13-08-1955 nr. 76

Oplage: 1000 exemplaren
Het clubblad verschijnt 4x per jaar

De redactie behoudt zich het recht voor van 
plaatsing en eventuele correctie van 

ingezonden stukken.

Eénmalige inschrijfgelden + Administratiekosten
Inschrijfgeld nieuw Juniorlidmaatschap    €   2,00

Inschrijfgeld nieuw Jun.plus-/Sen.lidmaats.    €   5,00

Inschrijfgeld plaatsing op wachtlijst boot    € 10,00
alleen voor leden!
Inschrijfkosten + administratie bij aanvang 
botenplaats       € 12,00
Borg sleutelgeld botenhouders     € 12,00
retour bij inlevering!

Colofon
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Ons Motto:
'Vissen in een natuurlijke 
omgeving, met Achterhoekse 
gezelligheid onder het genot 
van een hapje en een drankje'

* Forellenvijvers
* Vliegvisvijver
* Karpervijver
* Camping
* 4 Lodges
  Vijver algemeen met steur,       
  karper en meerval.

Molenweg 4, 7055 AX Heelweg
tel. 0031(315)231995
E-mail: info@de-kool.nl
www.de-kool.nl

VISDORADO ‘de Kool’
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Ton van Aalst

Van de 
voorzitter

Ook onze vereniging ont-
komt er niet aan. Wij moe-
ten ook met de tijd mee en 

dat doen we ook. 
Na zo’n 30 jaar en heel 

veel artikelen later houdt 
het papieren clubblad vol-

gend jaar op te bestaan. 
Natuurlijk komt er wat 
voor in de plaats, maar 

toch… Voor een aantal le-
den zal het verdwijnen van 
het mooie clubblad in kleur 

nog wel even slikken zijn. 
Maar laten we eerst maar eens afwachten 

hoe de nieuwe digitale nieuwsbrieven 
die er voor in de plaats komen eruit gaan 

zien. Met minder fotomateriaal en wel 
of niet in kleur? Dit laatste hangt af van 
de hoeveel leden de nieuwsbrieven niet 

kunnen ontvangen via internet. Want 
deze laatste groep zal een geprinte versie 

ervan krijgen of kunnen ophalen in het 
clubgebouw. Maar daar zijn we nog niet 

helemaal uit.
Jarenlang heb ik het redactionele deel  
grotendeels voor mijn rekening geno-
men. Daarbij getracht de materie zo te 
brengen dat de inhoud voor een ieder 

begrijpelijk was. Maar op een gegeven 
moment ben je als redactie wel een 

beetje uitgeschreven en komen er alleen 
nog maar verhalen met clubnieuws uit de 
pen. Sommige stukjes met tekortkomin-
gen en ook niet altijd foutloos. Gelukkig 
waren er de laatste jaren ook anderen die 
artikelen schreven hetgeen een welkome 

aanvulling was. Veel mensen hebben 
jarenlang hard gewerkt aan ons clubblad. 

De schrijvers, de opmaker, de verkoper 
van de advertenties, de mensen die het 

clubblad van etiketten voorzagen en 
de bezorgers. Vooral deze laatste groep 

zorgde er voor dat de kosten van het 
clubblad beheersbaar bleven. 

            Volgend jaar zullen we alleen nog   
een beroep op hen doen als de  vispassen  

bezorgd moeten worden. 
We hopen dat de bezorgers dat 
nog willen blijven doen om 
de kosten van de contributie 
zo laag mogelijk te kunnen 
houden.
Vanaf volgend jaar worden 
er dus digitale nieuwsbrieven 
verzonden. Deze gaan naar 
alle leden die een e-mailadres 
hebben en die de nieuwsbrief 
willen ontvangen via internet. 
Op die manier kunnen onze 
Duitse leden ons clubnieuws 

dan ook weer ontvangen. De verzending 
van het huidige clubblad naar de bui-
tenlandse leden werd, omdat het te duur 
werd, al enkele jaren geleden afgeschaft.

Dit is dus de een-na-laatste “Van de Voor-
zitter” in de huidige vorm. De nieuwe 
nieuwsbrief zal alleen nog bij hoge 
uitzondering een woord van de voor-
zitter bevatten want de nieuwsbrieven 
zullen  voornamelijk nog zakelijk vereni-
gingsnieuws bevatten. 
Daarom kunnen we vooraf ook niet ver-
tellen of er 3, 4 of meer nieuwsbrieven 
per jaar zullen verschijnen. Als er be-
langrijke actuele zaken zijn zullen we die 
met de leden delen. Maar al het laatste 
nieuws over onze vereniging kunt u ook 
altijd nog volgen via onze website: www.
rietvoorn.nl.
Op dit moment zijn Nico, Gerhard, 
Vincent en ondergetekende hard bezig 
om gegevens te verzamelen en testen uit 
te voeren. We doen ook een beroep op uw 
medewerking. 
Verderop in het clubblad leest u wat u 
kunt doen om de digitale nieuwsbrief te 
kunnen ontvangen.
Graag uw medewerking in deze.
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Jawel, ook onze vereniging ontkomt er 
niet aan. We gaan bezuinigen op het 
gebruik van papier, geld en vooral op 
de tijd en inzet van onze vrijwilligers. 
Het clubblad in de huidige vorm zal 
worden afgeschaft en in de plaats 
daarvan krijgt u van ons vanaf medio 
2016 al het verenigingsnieuws in een 
digitale nieuwsbrief toegezonden per 
e-mail.

Jammer, zullen sommigen van u zeggen. 
De algemene indruk van het bestuur is 
echter, na wat rondvragen links en rechts, 
dat slechts ca. 10% van onze leden het 
clubblad echt lezen of inzien. 
Dat is wel erg weinig voor een duur 
clubblad, dat vier keer per jaar verschijnt 
en dat gedrukt wordt in full colour. Om 
ons heen kijkend zien we dat overal 
het verenigingsnieuws steeds meer via 
internet de leden bereikt. Dit bespaart 

niet alleen kosten maar vooral ook veel 
tijd en inzet van vrijwilligers. 
De teksten moeten worden geschreven 
en verzameld. Daarna moet het blad  
worden vorm gegeven en kan dan naar 
de drukker. Dan moeten de  etiketten met 
de adressen er nog op worden geplakt. 
Tot slot moeten de bladen voor de groep 
vrijwillige bezorgers nog nauwkeurig 
worden gescheiden naar postcode. 
Ook moet een niet onaanzienlijk 
deel daarnaast nog per post worden 
verzonden.
Al met al veel werk en heel veel kosten. 
Gelukkig konden we die kosten redelijk 
in toom houden door de bijdrage van 
onze adverteerders en de inzet van de 
vrijwillige bezorgers, maar het clubblad 
bleef een grote kostenpost. Het werd 
daarom hoog tijd om een beslissing te 
nemen over het wel of niet doorgaan met 
ons clubblad in zijn huidige vorm. 
We zijn niet over een nacht ijs gegaan 
en hebben navraag gedaan o.a. bij de 
gemeente Doetinchem over het huidige 
pc-bezit. Zij konden ons vertellen dat 
ruim 94% van alle inwoners in onze 
gemeente over een pc beschikt. Dan is 
de keuze niet zo moeilijk: ook wij gaan 
digitaal.

Wat moet er eerst 
nog gebeuren?

Eerst gaan we alle e-mailadressen van 
onze leden proberen te verzamelen, want 

we hebben van veel leden nog geen e-
mailadres. 
We verzoeken u daarom om dit even te 
mailen naar de verenigingscomputer: 
hsvderietvoorn@kpnmail.nl  als u 
de nieuwsbrief van ons per e-mail 
wilt ontvangen. Vermeldt daarbij 
ook nog even uw naam en het 
lidmaatschapsnummer dan kunnen we dat 
invoeren in onze ledenadministratie. Uw 
e-mailadres zal overigens uitsluitend door 
de vereniging worden gebruikt en mag 
niet aan derden worden verstrekt. 
Voor de enkele, over het algemeen wat 
oudere leden onder ons die nog niet over 
een computer of e-mailadres beschikken 
wordt nog naar een passende (papieren) 
oplossing gezocht.

En mocht u in de toekomst wisselen van 
provider en dus van e-mailadres, geeft u 
deze wijziging dan alstublieft ook even 
(per e-mail) aan ons door. 

Digitaal: de taal van 
de toekomst!

Indien u in 2016 de digitale nieuws-
brief  van ons wilt ontvangen dienen 
wij wel over uw e-mailadres te be-
schikken!

Op het etiket van dit een-na-laatste
clubblad is bij een groot aantal leden 
deze keer daarom ook het bij ons be-
kende e-mailadres geprint.

Is dit e-mailadres juist?
Dan hoeft u niets te doen.

Is het e-mailadres onjuist of staat er
helemaal geen e-mailadres op de 
sticker?
Mail dan uw e-mailadres of het juiste 
e-mailadres naar onze verenigings-
computer:
hsvderietvoorn@kpnmail.nl 

Vermeldt daarbij ook even uw naam 
en het lidmaatschapsnummer, dan 
kunnen wij dit in ons ledenbestand 
invoeren.

Wilt u liever geen nieuwsbrief 
ontvangen?
Laat ons dat dan ook even weten!

En voor de leden die niet over een 
computer of een e-mailadres beschik-
ken, zullen er in de toekomst telkens 
enkele geprinte, papieren exemplaren 
met het meest actuele nieuws gereed 
liggen in het clubgebouw.

Het Bestuur

Nog één uitgave
‘Dagelijks team’ en 

bezorgers alvast 
bedankt voor jullie 

medewerking!

Digitale 
Nieuwsbrief 

2016
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Uw verzekering in vertroUwde handen

Kinkelenburglaan 2 • 6681 BJ Bemmel  T 0880 - 456 456  E info@blv.nl

www.blv.nl

info@blv.nl

Alle verzekeringen onder één dak

Lage premies

Persoonlijke aanpak

Onafhankelijk advies

Vlotte afwikkeling

9

Het bestuur heeft besloten om ook mee 
te doen aan het  “Meedoenarrangement” 
van de gemeente Doetinchem. Wat is 
het “Meedoenarrangement”? Dit is een 
project van de gemeente Doetinchem voor 
inwoners die een laag inkomen hebben. 
Zij kunnen, als ze aan de voorwaarden 
voldoen, een tegemoetkoming krijgen 
voor contributie, vergunningen, 
abonnementen, enz. Meer informatie 
vindt u op de website van de gemeente: 
www.doetinchem.nl onder Zorgplein en 
Financiële ondersteuning.  U dient zich 

ook via die website voor het 
“Meedoenarrangement” aan 

te melden. 
Via een bestellijst van de 

gemeente krijgen wij door wie 
er aan het arrangement meedoen. 

Anders dan bij andere verenigingen 
moet u bij ons wel eerst de contributie aan 
HSV De Rietvoorn betalen. Wanneer de 
gemeente het verschuldigde bedrag aan 
HSV De Rietvoorn heeft over gemaakt, 
krijgt u van ons uw contributie weer 
teruggestort op uw bankrekening.

Heeft u nog vragen, dan kunt zich altijd 
wenden tot de ledenadministrateur van 
onze vereniging. 

Het inbrekers-
gilde heeft 
weer toegesla-
gen. Wij waren 
helaas opnieuw 

het doelwit van mensen die niet met de 
handen van andermans spullen kunnen af-
blijven. Juist op de zondag dat De Graaf-
schap promoveerde (overigens nog ge-
lukgewenst daarmee) vonden dieven het 
nodig om hardwerkende mensen zwaar te 
duperen. Dat is de laatste tien jaar al vier 
keer eerder voorgekomen, naast enkele 
vandalistische handelingen. Op die be-
treffende zondag werd door twee jongere 
leden hun motor netjes weggehangen in 
een kastje in de noordelijke loods op het 
terrein. Zij gingen om ongeveer 16.45 uur 
weg en hebben de boel netjes afgesloten 
achtergelaten. Om 19.00 uur kwam Erwin 
de Roode op het terrein en zag dat de deur 
open stond en dat er wat ravage binnen 

in het gebouw was. Hij belde direct de 
voorzitter die een kwartier later de scha-
de kon opnemen samen met de inmiddels 
ook gearriveerde botenligplaatsbeheerder 
Henk Derksen.
De politie werd gewaarschuwd, en na 
informatie bij enkele betrokkenen bleek 
dat er in elk geval een buitenboordmotor 
van het merk Suzuki  5pk was ontvreemd 
en ook waardevolle hengelspullen. Dit 
was de eerste conclusie. Dat we verder 
moesten bekijken wat er nog meer was 
gestolen stond als een paal boven water, 
maar dat kon pas de volgende ochtend. 
De mensen waarvan het kastje was open-
gebroken werden gewaarschuwd en zo 
konden we de balans opmaken. 

Er waren nog meer buitenboordmotoren 
weg , naast benzine- ook nog elektrische 
motoren.
Het bestuur beraadt zich momenteel over 

Ongewenst bezoek
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- 4 grote biljarts
- 6 kleine biljarts
- 1 pooltafel

Biljartcafé "De Veemarkt"
Familie Sloots
Veemarkt 4, 7001 EE 
Doetinchem
Tel.: 0314 - 323585
www.deveemarkt.nl

Peters 
Bestratingen

Nieuw Dijk (Didam)       
Tel.: 06 - 50932895

* Sierbestrating
* Tuinaanleg
* Grondverzet
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wat we hier tegen kunnen doen, waarbij 
camerabewaking niet wordt uitgeslo-
ten. Ook is men inmiddels bezig om 
extra sloten op de toegangsdeuren van 
de loodsen aan te brengen. Dit worden 
ingebouwde sloten en de deuren worden 
ook van een metalen profiel voorzien 
zodat het erg moeilijk wordt om in te 
breken. Ook is er contact geweest met 
de buren aan de overkant. Die willen ons 
helpen bij alarmering in de toekomst. In 
het laatste clubblad komen we hier nog 
nader op terug.
Advies aan de botenhouders
Leg uw boot goed vast aan de steiger 
met een deugdelijk slot. Verzeker de boot 
samen met de motor als deze als com-
binatie aan de steiger ligt. Uw boot met 
de motor ligt daar immers  voor eigen 
risico. Indien u spullen bewaart in de 
kastjes, zorg er dan voor dat dit materiaal 
is van weinig waarde. 

Let zelf ook goed op wat er op het terrein 
gebeurt en schakel bij geringste vermoe-
den van onraad het bestuur in. Zorg er 
ook in de toekomst voor dat u alles heel 
goed afsluit. Op de deuren komen naast 
het hangslot ook twee ingebouwde slo-
ten. Die moeten op slot worden gedraaid 
met de huidige sleutel. Op deze manier 
moeten we de kansen op inbraak verklei-
nen, maar 100% garantie heb je helaas 
nooit. We doen er echter alles aan om 
het de inbrekers zo moeilijk mogelijk te 
maken en de pakkans te vergroten. Leden 
die een buitenboordmotor hebben met 
een GPS worden vriendelijk verzocht 
om, nadat de motor onverhoopt is ont-
vreemd dit z.s.m. door te geven aan de 
politie. 
Op die manier is te traceren waar de mo-
tor zich bevindt.

     Het bestuur

Op maandagavond 6 juli, na de 
prijsuitreiking van de jeugd ben ik nog 
even met m’n spinhengeltje, schepnet en 
rugzakje op m’n fiets gestapt om nog een 
uurtje te gaan ‘baarsjes peuteren’ op een 
van de vijvers op de Huet. Ons junior-
plus lid Martijn Seuren was daar toevallig 
ook aan het vissen met een drijvende 
korst. Op een gegeven moment riep hij 

mij toe dat hij een grote karper vast had.
Snel liep ik naar hem toe en tot mijn 
verbazing  kreeg hij de karper van dat 
formaat eigenlijk best  snel aan de kant. 
Met grootst mogelijke moeite kregen 
we de karper samen in het veel te kleine 
schepnet. De vis was bijna niet te tillen, 
zo zwaar. Het was een ongelofelijk grote 
spiegelkarper van 88 cm lang, zo dik en 
rond als een varken. We konden hem 
helaas niet wegen maar we schatten 
hem op meer dan 15 kg. Nadat er door 
mij (helaas wat onscherpe) foto’s waren 
gemaakt met de telefoon van Martijn, is 
de karper weer netjes terug gezet. Zelf 
ving ik die avond nog een stuk of tien 
baarsjes waarvan twee aan de maat en 
ook nog een klein snoekje. Allemaal aan 
een mini-spinnertje. Alles bij elkaar een 
gedenkwaardige avond!

           Vincent Wiedijk

Ongelofelijk grote karper
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Metaal-Recycling
H. Vriezen

Doetinchem
Al jarenlang een 
vertrouwd adres voor uw 
oude metalen, kapotte 
machines, accu’s enz.

Telf.(de) 
0031-610114685
Tel. (nl)
06-10114685
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Op de jaarvergadering van maart 2015 
nam Ivan Larsen afscheid als bestuurs-
lid. Ivan had het zeevissen in zijn por-
tefeuille. Binnen het bestuur liep men 
al wat langer met het idee rond dat het 
zeevissen best zou kunnen functioneren 
zonder een Commissaris Zeevissen in 
het bestuur. De huidige commissie zou 
dan gewoon hetzelfde kunnen blijven. 

Daar heeft Ivan uiteindelijk niet voor ge-
kozen en hij zet nu, buiten de vereniging 
om met dezelfde mensen het zeevissen 
voort. 

Het duurde vrij lang voordat 
we een aanmelding kregen 
voor de vrijgekomen plaats in 
het bestuur. Gelukkig hebben 
we Gerben Boesveld bereid 

gevonden om deze vrijgekomen plaats in 
te nemen. 
Wij heten Gerben van harte welkom en 
in ons laatste clubblad zullen we hier wat 
meer uitgebreid op terugkomen. 

Hulp bij de jeugd
Met het bestuur zijn we nu dus een eind 
op de goede weg maar we zijn er nog 
niet helemaal. Ook de jeugdcommissie 
heeft echt behoefte aan uitbreiding zowel 
bij de vislessen als bij de wedstrijdjes en 
verdere evenementen. We stellen het ons 
een beetje als volgt voor: binnen de groep 
gevorderden zijn er al wat deelnemers die 
geheel zelfstandig kunnen vissen. 
En hun ouders die dit alles al een aantal 
jaren hebben meegemaakt zouden ons 
best goed kunnen helpen. Dit jaar en 
vorig jaar hebben we de speciale dag 
voor de jeugd in resp. Nijmegen en Tiel 
aan ons voorbij moeten laten gaan. Jam-
mer, want daar hadden we zo met een 
aantal jeugdleden heen kunnen gaan. Het 

zijn dagen met veel voorlichting voor 
de jeugd met een hapje en een drankje. 
Drie jaar geleden begon dit spektakel bij 
ons hier in Doetinchem op de kribben. 
De start was toen geweldig met zo’n 50 
jonge regionale hengelaars en een aantal 
leerzame demonstraties op het gebied van 
verschillende vistechnieken. De Hengel-
sportfederatie Midden Nederland, die in 
samenwerking met diverse verenigingen 
en jeugdbegeleiders/vismeesters ieder 
jaar weer zo’n dag organiseert, hoopt 
natuurlijk altijd op deelnemers uit het 
gehele gebied. Het is een leuk en leer-
zaam dagje uit voor de jongens en de 
meisjes. Ook voor een dag als deze moet 
er vanuit de ouders van de kinderen hulp 
komen in de vorm van het rijden naar de 
bestemming, enz. Ook dit vergt de nodige 
organisatie vooraf.
Na de oproep dit jaar om te helpen bij 
het maaien van de waterplanten op Zuid, 
waarbij de gevraagde ouders direct hulp 
aanboden, nu het verzoek om ook bij 
bovenstaande hulp te bieden. Dat moet 
lukken, toch?

Daarom zoeken 
wij op korte ter-
mijn:
1. Een ouder of 
ouders die al 
wat langer bij de 
jeugdactiviteiten 

aanwezig zijn om de commissie te ver-
sterken. Dus hulp voor de jeugdcommis-
sie voor een aantal jaren.
2. Andere ouders die we bijvoorbeeld op 
verzoek kunnen inzetten voor het rijden 
naar extra evenementen.

Opgave kan bij Erwin de Roode of bij 
secretaris Gerhard Grob.

Eindelijk invulling voor de 
vacature 
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De 5 sterke punten van 
Te Kampe Tweewielers

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag 
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag
09.00 - 17.00 uur

* Verkoop en reparatie van alle merken
* Koop hier goedkoop uw fiets met ‘Fietsplan’
* Gratis haal- en brengservice binnen Doetinchem
* Een jarenlange ervaring
* Ook op maandag geopend
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Doordat we het terrein beter gaan 
bewaken met onder meer een camera-
observatie systeem is het wenselijk  
dat de walnotenboom op ons terrein 
verdwijnt. Helaas wil de gemeente niet 
overgaan tot het afgeven van een kap-
vergunning. 

De boom is er ruim 20 jaar geleden neer-
gezet door wijlen Jan Kappert. Jan was 
tegen dit boompje aangelopen en vond 
dat deze best op ons terrein kon staan. 
Jaarlijks had Jan hier plezier van en de 
boom heeft hem heel wat walnoten opge-
leverd. Ook anderen genoten later van de 
walnoten. Het is een mooie grote boom 
geworden maar helaas staat hij nu ons  
gewenste camera-observatie systeem 
deels in de weg.
Ondanks dat we de boom zelf hebben 
geplant is de gemeente nu eigenaar van 
de boom. Een  ingewikkeld juridisch 
verhaal dat te maken heeft met het Recht 
van Opstal.
Natuurlijk moesten we wel een vergun-
ning aanvragen want dat is immers de 
legale weg om te bewandelen. Nu moe-
ten we alsnog met de gemeente in over-
leg over snoeimogelijkheden. Dat gaat 
binnenkort gebeuren. We hopen in ieder 
geval dat de besparingen die we onszelf 
hadden toegedacht bij het plaatsen van 

camera’s alsnog kunnen bereiken. Immers, 
de plaats van de camera’s houdt ook di-
rect verband met het aantal meters dat we 
moeten overbruggen  met kabels, etc. Ook 
komen daar nu veel meer aantallen meters 
graafwerk bij. En daar zitten we echt niet 
op te wachten.
Hoe dit verder gaat? 
Wij houden u op de hoogte via onze laat-
ste clubblad en/of de website.

De oude walnotenboom mag 
niet worden gekapt
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DISCOUNT
WONINGTEXTIEL

Tapijt - Vinyl - Laminaat
Gordijnen - 

Binnen Zonwering

Varsseveldseweg 107, 
7002 LK Doetinchem
Tel. 0314 - 334095

discountwoningtextiel@aol.nl
www.woninginrichtingdoetinchem.nl

Voor al uw
fietsplezier!

Ds. van Dijkweg 21
7001 CS Doetinchem

Tel. 0314-325712
www.bultentweewielers.nl

Jurriens

ju
rri

ej
an

@
ho

tm
ai

l.c
om

Reparatie & 
Onderhoud

buitenboordmotoren

Koopweg 8
7122 LR Aalten

Tel. 0543-461540 / 06-13030824
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Na een redelijk begin in de Oude 
IJssel, vallen de laatste tijd de vangsten 
erg tegen. Bij de wedstrijden die 
in de eerste weken van juli werden 
gehouden op de kribben was er 
slechts een enkel visje te vangen.  Drie 
hengelsportverenigingen hielden daar 
op twee zondagen hun wedstrijden: 
Hengelo, Zelhem en Doetinchem. 

Daarnaast komt het veelvuldig voor dat er 
doordeweeks ook nog een wedstrijdje is. 
Teveel van het goede? Een goede vraag 
waarop het antwoord niet vanzelfsprekend 
is. De Oude IJssel is tot aan de brug bij de 
A18 in gebruik door vrachtschepen. Dit 
houdt in dat er wekelijks zwaar vervoer 
over het water is. Het zou kunnen dat 
het aangeboden voer door de zuiging 
snel wordt afgevoerd en de grote IJssel  
bereikt. Het kan ook zijn dat er teveel 
gevist wordt op een bepaald stuk, zoals 
bij voorbeeld op de kribben. Dichter bij 
huis, kijkend naar Sportpark Zuid zien we 
een niet vergelijkbare situatie. Ook daar 
wordt er echter weinig witvis gevangen. 
Wel doen de karper en de roofvis het daar 
goed. Maar de witvis laat het over het 

algemeen afweten.
De vis kan ook nog 
wel eens gefocust 
zijn op aas als maden 
of casters. Indien ze 

hier een aantal keren mee zijn gevangen 
kan dat soort aas een waarschuwing voor 
ze zijn. Toen we vroeger nog wel eens 
met een vlokje of pluimpje visten was 
dat ook wel het geval. Een mooi piertje 
biedt weliswaar soms de oplossing maar 
ook niet altijd. Een pellet of boilie, die de 
laatste tijd veel als aas worden gebruikt 
kan ook tijdelijk een oplossing zijn. Maar 
ook dit aas zorgde zeker niet voor  een 
betere vangst de laatste tijd. We zullen 
het waarschijnlijk toch in andere dingen 
moeten zoeken.
Weersinvloeden kunnen van belang zijn. 
Windrichtingen zeker ook. Als de wind 
dagelijks van richting verandert speelt 
dat een grote rol. Maar het is nooit met 
zekerheid in te schatten wat oorzaken 
zijn van de tegenvallende vangsten. En 
dat terwijl men vroeger bij een wedstrijd 
rustig 20 tot 25 kilo vis ving waaronder 
veel brasem. Maar ook heel  veel 
voorns. Ik kan me nog herinneren dat 

Tegenvallende vangsten op zuid 
maar ook op de kribben

algemeen afweten.
De vis kan ook nog 
wel eens gefocust 
zijn op aas als maden 
of casters. Indien ze 
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Hotel - Restaurant - Catering - Partycentrum

Kruisbergseweg 172

7009 BT Doetinchem

(0314) 32 41 23

www.dekruisberg.nl

Veugelink Juridisch Advies
Betaalbaar advies voor particulier, werkgever en werknemer

Veugelink Juridisch Advies B.V. een begrip in de Achterhoek!

Betaalbaar juridisch advies bij o.a. werknemers en 
werkgevers conflicten.

Hulp bij problemen met incassobureaus en/of deurwaarders.

U heeft plichten maar wij kennen uw rechten!
Bel of mail vrijblijvend en discreet: 06-44  60 93 55 

vja.juridischadvies@gmail.com
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Willem Swaters een keer de wedstrijd 
besliste met bijna 12 meter maatse vis. 
Resultaten waar we nu jaloers naar terug 
kijken. 
Maar laten we ook weer niet al te 
pessimistisch zijn. Er waren toen ook 
jaren dat de vangsten niet geweldig 
waren. En het is nu ook zo, dat als men 
slechts met een paar hengelaars op de 
kribben zit er altijd wel een visje kan 
worden gevangen. Dus ook het aantal 
hengelaars kan wel degelijk van invloed 
zijn op de vangst. En dat zien we ook 
op het Sportpark Zuid. Daar is het water 
zo helder dat de vis je op 5 meter uit de 
oever nog ziet zitten. De mooie voorns 
die er ongetwijfeld zitten schrikken terug 
van de hengelaars en zeker ook van onze 
vissende jeugd. De kwaliteit van het 
water en de bezetting lijken de grootste 
invloed te hebben op de vangst. Eigenlijk 
zouden we dus een beetje terug moeten 
naar de oude waterkwaliteit. Een beetje 
troebeler dus, niet door vervuiling maar 
door opwaartse druk vanaf de bodem zou 
al een oplossing kunnen zijn, zeker op 
Sportpark Zuid.
Daarnaast moeten we als hengelaar ook 
het geduld kunnen opbrengen om de 
vissen te laten wennen aan de nieuwe 
omstandigheden voor wat betreft de 
waterkwaliteit. Dat aanpassen geldt 
zowel voor mens als dier. Ook andere 

vissoorten zullen in de toekomst 
belangrijk gaan worden en misschien 
moeten we daar al op inspelen. Enfin, 
er zal nog een heleboel water door 
Sportpark Zuid en door de Oude IJssel 
moeten vloeien voordat alles weer wat 
meer op elkaar is afgestemd.

Herhaalde oproep
Nog steeds zijn wij op zoek naar vrijwil-
ligers die zich voornamelijk op de maan-
dagmorgen beschikbaar willen stellen 
voor onderhoudswerkzaamheden op ons 
terrein. Op dit moment hebben Gerrie en 
Henk al hulp op afroep maar we hopen 
middels deze oproep nog 1 of 2 kandi-
daten te vinden voor deze noodzakelijke 
hulp. Henk en Gerrie doen er alles aan 
om het terrein er netjes te laten uitzien 
maar ook voor hun gaan de jaren en de 
daarmee gepaard gaande gezondheid 
tellen.
De werkzaamheden bestaan voorname-
lijk uit tuinonderhoud zoals grasmaaien 
kanten en oever bewerken en ander licht 
onderhoud. 
Voor  het onderhoud is degelijk en ge-
keurd ergonomisch verantwoord materi-
aal /machines aanwezig.
Uw reactie graag naar onze secretaris 
Gerhard Grob.
DOEN DUS!!!!!!!
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Geopend van 10.00 tot 18.00 uur, maandag gesloten, vrijdag koopavond

Terborgseweg 53  Doetinchem, T (0314) 34 40 49  I www.brudo.nl

Kom dan eens een 
kijkje bij ons nemen.

Wij helpen u graag bij 

het maken van een

goede keuze uit ons

brede assortiment 

bedden, boxsprings,

matrassen etc.

OPTIMAAL genieten
van uw nachtrust...
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Degenen die mij wat beter kennen 
weten dat ik, toen ik een aantal jaren 
geleden weer actief en fanatiek ben 
gaan vissen, verslaafd ben geraakt aan 
de ultra lichte visserij. 

Struinend en speurend langs de waterkant 
met een super licht hengeltje van 1.80 
lengte met een werpvermogen van 3 
gram en met heel licht kunstaas aan een 
dun lijntje op zoek naar ruisvoorn, baars 
of snoek vind ik een geweldige manier 
van vissen. Onder dat lichte hengeltje 
hangt bij mij een Tica Cetus 500. Dat 
zijn kleine, lichte, uiterst soepel draaiend 
molentjes van Amerikaanse makelij met 
een perfecte slip om ook met hele dunne 
lijnen te kunnen vissen. 
Het is een spannende, leuke en vooral ac-
tieve visserij, voor even in een loos uurtje 
zonder dat er veel mee naar de waterkant 
gesleept hoeft te worden!
In het begin was het een groot probleem 
om kleine goed draaiende spinnertjes te 
vinden. 
Op internet vond ik op een gegeven mo-
ment gelukkig de blog van John van Ga-

meren: http://spinnerbouwblogspot.nl. 
Naast hele mooie streamers bouwt hij in 
zijn vrije tijd ook geweldig mooie kleine 
spinnertjes. Echt hele kleintjes voor ruis-
voorn en baars met een bladmaat vanaf 
slechts 12 mm. Maar die zijn zo klein 
dat ik die zelfs op mijn 3-grammer niet 
meer voel draaien. Daar heb je eigenlijk 
een nog lichter hengeltje voor nodig.
Zijn VGS spinnertjes zijn ware kunst-
werkjes. John heeft vooral goed geluis-
terd en gekeken naar de nestor van de 
Nederlandse visserij Jan Schreiner, die 
het lichte vissen ongeveer 60 jaar gele-
den hier op de kaart gezet heeft.
Zijn ‘VGS Sanborn spinner’ is gemaakt 
volgens het recept van Jan Schreiner 
uit de eerste druk van ‘Flitsend Nylon’ 
waarin hij deze spinner beschrijft. De 
‘VGS Retro spinner’ is mijn persoon-
lijke favoriet die vrijwel altijd en overal 
vangt. Het is een spinner met een klein 
gehamerd messing blaadje met daarach-
ter een prachtige dikke kunstvlieg met 
een rood staartje.
En deze week heb ik mogen vissen met 
een heel nieuw spinnertje van John met 

Ultra-light spinnen
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Braambergseweg 4
6996 AL Drempt

* twee etages hengelsport artikelen
* goede service en vakkennis
* reparatieafdeling
* pin- en chipmogelijkheden
* groot assortement tegen lage prijzen

Het goed onderhouden van uw vastgoed is erg belangrijk. Rosendaal       

Schilderwerken levert goede kwaliteit tegen concurrerende prijzen. Wij zijn 

in het bezit van vakkundig personeel en zorgen voor een goed eindresultaat 

bij ieder project. Uiteraard staat het nakomen van de met u gemaakte af-

spraken bij ons hoog in het vaandel. Of het nu gaat om schilderwerk, begla-

zing, behangen of spuiten, wij regelen het voor u! Neem geheel vrijblijvend 

contact met ons op voor een kennismakingsgesprek en/of offerte aanvraag.

Didamseweg 37 | 7037 DJ Beek (gem. Montferland) | T 0316-532350 | www.rosendaal.nl

Wij voeren projecten uit 
voor onder andere:

Vastgoedbeheerders
Woningcorporaties 
Zorginstellingen
Aannemers
Gemeenten
Bedrijven
Particulieren

Het schilderwerk van uw 
vastgoed in topconditie!
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een vaste haak, een spinner die geïnspi-
reerd is op een oorspronkelijk ontwerp 
van Ben Pon. Tussen de kribben heb ik 
daar in een uurtje na het eten ruim 15 
baarsjes en baarzen mee kunnen foppen. 
Ik zou iedereen willen 
aanraden om er eens een 
ultra licht hengeltje bij 
aan te schaffen en het 
eens uit te proberen. Dat 
hoeft echt geen vermo-
gen te kosten. Ik zag al 
een Michell Privilege 
Pro Ul Spin van 1.82 m 
met een werpgewicht 
van 1 tot 5 gram voor 
net geen 40 euro. En een 
molentje uit de 500 serie 
koop je al vanaf rond 
de 30 euro. Voor hele 
lichte spinnertjes kun 
je ook terecht bij Gerrit 
Elbertse via
http://snoekstreamers.nl. 
Die heeft ze op voorraad 
met een bladmaat vanaf 
16 mm. Deze draaien 
ook heel goed en mak-
kelijk alleen de vliegen 
zijn lang niet zo mooi 
als die van John van 
Gameren. 
Voordeel is wel weer dat 
je zijn vliegen heel een-
voudig kunt vervangen 
en dat is weer niet mo-
gelijk bij de VGS-spin-

ners. Maar wees gewaarschuwd! Voor je 
het weet ben je besmet met het ultra-light 
virus en daar is nog geen afdoende medi-
cijn tegen gevonden.      Vincent Wiedijk
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Elke dag, een 
keizerlijk lopend buffet 
vanaf 17.00 uur.

Uw kunt bij ons terecht voor al uw:
personeelsfeesten - familiediners -
bruiloften - recepties enz.
Ook voor afhalen!

Terborgseweg 57, 7001 GH Doetinchem,
tel. 0314 - 360555 / 360677
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Maandagavond 6 juli vond de 
prijsuitreiking plaats van de drie 
onderlinge wedstrijden voor de jeugd.
Deze wedstrijden werden op de drie 
maandagavonden ervoor gevist in ons 
eigen verenigingswater op Sportpark 
Zuid. 

De kinderen waren hiervoor ingedeeld 
in 3 groepen: kinderen die vissen met de 
vaste hengel  jonger dan 11 jaar, kinde-
ren van 11 jaar en ouder en kinderen die 
vissen met de feeder-hengel. De kinderen 
met de feeder-hengel visten in de klei-
nere noordelijke vijver en ook een wed-
strijd in de zwaaikom van de IJssel, daar 
waar de grote schepen kunnen keren.

Er werd gevist op lengte en in elke ca-
tegorie waren er tijdens elke wedstrijd  
25 punten te verdienen voor degene met 
de meeste lengte aan gevangen vis. De 
tweede kreeg  24 punten, 23 punten voor 
de derde, enzovoort. Het totaal aantal 
punten bepaalde wie er de winnaar werd 
in elke categorie. 
Bij een gelijk aantal punten was het aan-
tal centimeters gevangen vis doorslag 
gevend voor de volgorde.  Alle kinderen 

die hebben mee-
gedaan mochten 
een prijs of een 
prijsje uitzoeken. 
Met dank aan onze 
sponsor CarpCom-
pany die behalve 
voor de korting-
pasjes ook nog 
voor een deel  van 
de prijzen zorgde. 
Voor de eerste 

drie kinderen in de uitslag was er, in elke 
categorie daarnaast ook nog een fraaie 
beker.

De uitslagen
Vaste hengel:  jonger dan 11 jaar

1. Bram te Mebel      - 70 punten
2. Tigo Weber            - 69 punten
3. Milan Knuever       - 67 punten

Vaste hengel: 11 jaar en ouder
1. Mika Slangewal      - 49 punten
2. Bjorn Buiting          - 25 punten 

(55 cm)
3. Sam Hiddinga         - 25 punten 

(27 cm)

Prijsuitreiking wedstrijden voor 
de Jeugd 2015
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Vissers met de feeder-hengel:
1. Stan Harmsen         - 75 punten
2. Dean Hoksbergen  - 47 punten 

(45 cm)
3. Arjen Stegeman     - 47 punten 

(33 cm)

Tigo Weber ving dit jaar over 3 wedstrij-
den de meeste lengte aan vis: in totaal 
159 centimeter.
Hij mocht daarom de grote wisselbeker 
voor de jeugd een jaartje mee naar huis 
nemen.

Helaas werd er vooral tijdens de vis-
lessen, heel weinig vis gevangen. Het 
bestuur heeft ons daarom toegezegd 
om volgend voorjaar en ook in de jaren 
daarop, weer flinke hoeveelheden witvis 
te gaan uitzetten zodat er daardoor hope-
lijk meer vis gevangen kan worden door 
de jeugd.

Na de vakanties, in september sluiten 
we het visjaar af voor de kinderen die 
deelnamen aan de wedstrijden met een 
middagje forelvissen bij De Kool in 
Heelweg, met na afloop een patatje met 
een snack en een drankje.

          De Jeugdcommissie
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Themafeesten
Restaurant
Diner-Café
Zalen
Catering
Zakelijk

Dorpsstraat 11-13 Halle
Tel. 0314-631234www.nijhofhalle.nl

www.nijhofhalle.nl

www.nijhofhalle.nl

Ook leveren 

we tuinhout

Voor al uw hout- 
en bouwmaterialen

Zaagmolenpad 8, Doetinchem 
Tel. 0314 - 324152

HOUT- EN BOUWMATERIALEN
KORT B.V.

Houtkampstraat 62,
7001 EC Doetinchem

Tel.: 0314-326210
E-mail: info@dumphuis.nl
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Havenstraat 136, 7005 AG Doetinchem
T: -31 (0) 314 393616

E: info@robbesselinkvanderwoude.nl
I: www.robbesselinkvanderwoude.nl

Havenstraat 136, 7005 AG Doetinchem
T: -31 (0) 314 393616

E: info@robbesselinkvanderwoude.nl
I: www.robbesselinkvanderwoude.nl

Zaterdag 4 juli hadden wij een 
combitocht (wrak- en makreel) 
geboekt bij onze grote vriend, schipper 
Leo van Tol met zijn fijne boot, de 
Happy Fisherman. Bij aankomst 
in Stellendam was het weer niet zo 
best, eigenlijk te slecht om op de 
wrakken te gaan, dus besloten wij om 
de dagplanning om te draaien, eerst 
makrelen en dan kijken wat het weer 
verder ging doen. 

Na 30 min. konden we al vissen, en 
al snel vlogen de makrelen over de 
reling, binnen 30 min. hadden alle 10 
deelnemers ergens tussen 10-60 makrelen 
in de bak liggen. Daar waren wij snel 
klaar mee, en gelukkig voor ons ging 
de wind er flink uit, en besloten wij om 
toch voorzichting richting een wrak op 
12 mijl te gaan, daar waren enkel wat 
steenbolken thuis, dus nu dat het weer 
meezat, gelijk doorgestoomd naar een 
clubje wrakken op 25 mijl. Bleek achteraf 
geen slecht idee, meteen gaven de gullen 
(kabeljauw) thuis, mooie vissen rond de 
4-6 pond stuk, en soms met 2 of zelfs 3 
te gelijk.
Toen de wind wat aantrok even snel een 
tweede wrak aangedaan in de buurt, met 
hetzelfde resultaat, kromme hengels keer 
op keer. Om 12.15 uur had iedereen de 
bakken vol (vangstlimiet van 20 kg p.p) 
en lange armen van het gullen trekken, 
en zijn we weer richting Stellendam gaan 
varen, onderweg alle vis goed  gekuisd en 
in ijs gepakt in de koelboxen, terug in de 
haven weer afscheid van Leo en familie 
genomen, nou ja afscheid, terugkomen 
bij Leo doen we al jaren en dat zal niet zo 
snel veranderen.

Groeten, Erwin Bischoff, Bennie 
Vierwind en Ivan Larsen 
(ZeevisGroep Achterhoek).

Fantastische dag op zee
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Niet zómaar ‘n cafetaria!

Potgieterstraat 11, 7002 BX Doetinchem 
Tel. 0314 - 324254
Dinsdag t/m Zondag geopend van 11.00 - 23.00 u. 
Maandag gesloten

Hét adres voor de betere snacks 
en natuurlijk raspatat

Theo Hermans
Mobiel 06 - 53356251

René Hermans
Mobiel 06 - 55977094

Spoorstraat 17, 7003 DX Doetinchem
Telefoon 0314 - 345682     Fax 0314 - 354968
E-mail: voegersbedrijfdoetinchem@kpnmail.nl

Voegersbedrijf
‘Doetinchem’

3131

Ampèrestraat 11, Doetinchem
Tel. 0314 - 323841
www.otohendriks.nl

Ampèrestraat 11, Doetinchem
Tel. 0314 - 390011

www.autodoetinchem.nl



Koestraat 5a, 6988 AA Lathum. Tel. 0313-63 14 76
info@rutgersrecreatie.nl  -  www.rutgersrecreatie.nl

In onze ruime en goed bereikbare shop vindt u wat u zoekt.
Een groot assortiment boot- en kampeerbenodigdheden tegen de scherpste 

prijzen. Bovendien kunt u altijd rekenen op deskundig advies van onze 
medewerkers.

Wij heten u van harte welkom bij Rutgers Recreatie!

Kamperen
Onderdelen
Accessoires

Watersport
Roei-, vis- en motorboten
Opblaasboten, kano's
Buitenbootmotoren
Trailers
Accessoires

Bij ons vindt u topmerken als: Yamaha, Zodiac, Freewheel, Topcraft, 
Nicky, Oudhuyzer, Terhi, Crescent, Kalf, Talamex, Lodestar, Buster

Scherpe prijzen, deskundig advies, groot assortiment 
en een ruime parkeerplaats.

Ook voor reparatie en onderhoud!!

Loop is binnen bij Rutgers Recreatie!!

Voor al Uw boot en 
kampeerbenodigdheden


